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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Alytaus lop5elis-darZelis ,,Linelis" (toliau lopSelis-darZelis) Sia vaikq
ekskursijq, i5vykq, kelioniq, Lygir+, s4skrydZiq, turistiniq stovyklq, turistiniq renginiq ir
variybtl organizavimo tvarka (toliau - Tvarka) reglamentuoja lop5elio-darZelio ugdytiniq
ekskursijq, i5vykq, kelioniq, Lygir+, s4skrydZiq, turistiniq stovyklq, turistiniq renginiq,
var?ybt4 (toliau - I5vykq) organizavim4 uZ lop5elio-darZelio teritorijos ribq, vaikq veZimo
autobusais ir kitomis transporto priemondmis organizavim4 ir veZimo s4lygas, kad bttq
uZtikrintas tinkamas iSvykq ir veZimo transporto priemondmis jq metu organizavimas bei
vaikq saugumas.
2. Vaikq I5vykq organizavimas ir veZimas jq metu organizuojamas, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, LR Svietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo I d.
isakymu Nr. ISAK-330 ,,Ddl Vaikq turizmo renginiq organizavimo apra5o" (suvestine
redakcija nuo 2017-04-25), Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliq keliais
istatymu, Lietuvos Respublikos keliq transporto kodeksu, Keliq eismo taisyklemis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. gruodZio l1 d. nutarimu Nr. 1950
,,Del Keliq eismo taisykliq patvirtinimo" (Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2014 m. spalio
3 d. nutarimo Nr. 1086 redakcija), Tipine mokyklinio autobuso vairuotojo darbo instrukcija ir
Mokyklinio autobuso vairuotojo instruktavimo tvarka, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2001 m. sausio 10 d. isakymu Nr. 4 ,,Del Tipines mokyklinio autobuso
vairuotojo darbo instrukcijos ir Mokyklinio autobuso vairuotojo instruktavimo tvarkos
tvirtinimo" (toliau - Tipine mokyklinio autobuso vairuotojo darbo instrukcija), ir 2016 m.
birZelio 30 d. Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymu Nr. V-620
patvirtintu Mokiniq veZimo mokykliniu autobusu tvarkos apra5u.
:. Sioje Tvarkoje naudojamos s4vokos:
3.1. Ekskursija - trumpiau kaip par4 trunkantis turistiniq objektq lankymas
nustatytu mar5rutu ugdymo tikslais, kurivykdo gidas arba pedagogas.
3.2. Gidas - asmuo, kuris suteikia speciali4 informacijq apie lankomus muziejus,
meno galerijas, gamtos, kultlros, mokslo, parodq ar kitus objektus arba vietoves.
3.3. ISlyka - organizuotas vaikq grupiq keliavimas i numatyt4 turizmo objekt4
panaudoj ant transporto priemones.

3.4. S4skrydis

organizuotas

vaikq susib[rimas gamtineje

aplinkoje

(stovyklavieteje) poilsio ar ugdymo tikslais.
3.5. Turistind stovykla - trumpalaikio vaikq poilsio organizavimas rekreacineje
teritorij oj e irengtoj e stovyklavieteje.
3.6. Turizmo renginys trumpalaikes neformaliojo vaikq Svietimo programos
(gali b[ti sudedamoji formaliojo ir neformaliojo Svietimo programos dalis) vykdymas
keidiant vietq paLintiniai s, rekreaciniais ir sportiniais tikslai s.

-

3.7.Yarirybos - organizuotas vaikq, jq grupiq rungtyniavimas ugdymo tikslais.
3.8. Zygis - ivairios trukmes ugdymo tikslais organizuotas keliavimas nustatytu

marSrutu pesdiomis ar naudojant ivairias priemones.

II SKYRIUS
vArKv rSwxql ORGANTZAVTMAS
4. I5vykq programas, kurios forma pridedama (priedas Nr. 1.), rengia lop5eliodarZelio ikimokyklinio ugdymo aukletojas, prie5mokyklinio ugdymo pedagogas ir lar

I5vykos vadovas.
5. LopSelio -darLelio direktorius :
5.1. tvirtina I5vykos program4, vaikq s4ra54, lydindiq asmenq s4ra54 (ne maZiau
kaip 2lydintys asmenys, i5 jq bent I pedagogas). Programos pavyzdine forma pridedama
kaip Tvarkos Priedas Nr. 1. Patvirtings program?, vaikq ir lydindiq asmenq s4raS4, lop5eliodarZelio direktorius priima isakym4 del vaikq ISvykos ir pateikia
isakym4 susipaZinimui
vaikus lydintiems asmenims;

5.2. saugos ir sveikatos klausimais moko ir atestuoja ISvykos vadov4

vadovaudamasis Mokymo ir Ziniq darbuotojq saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo
bendrqiq nuostatq, patvirtintq Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro
2017 m. birZelio 5 d. isakymu Nr. 4l-276, nustatytatvarka;
5.3. atsako uZ pasirengim4 I5vykai, jos eig4 ir pedagoginius rezultatus;
5.4. uZ ger4 programos vykdym4 gali paskatinti I5vykos vadov4 ir vaikus;
5.5. uZ programos vykdymo paZeidimus ISvykos vadov4 gali nubausti drausmine
tvarka.
6. I5vykos vadovas:
6.1. rengia I5vykos program4, numato detalq marSrut4 (atsiZvelgia vaikq amZiq, jq
!
pasirengimo lygi ir fizing buklg, nustato i5vykimo, atvykimo viet4 ir laik4). Ne veliau kaip
prieS dvi dienas ISvykos program4 suderina su direktoriaus pavaduotoju ugdymui (priedas
Nr. 1.). Jei vykstama transporto priemone, numato transporto priemones sustojimo laik4 ir
daLnum1;

6.2. paskaidiuoja sedimq vietq skaidiq transporto priemoneje

ir uZtikrina, kad

bendras keleiviq transporto priemoneje skaidius nevirSytq sedimq vietq skaidiaus;

6.3. apie ISvyk4 informuoja vaikq tevus (globejus, rDpintojus) ir gauna jq
ra5ytinius sutikimus, kad vaikas vyktq i I5vyk4. Tevq (globejq, rupintojq) sutikimai
pateikiami lop5elio-darZelio direktoriui ar jo igaliotam asmeniui prie5 ISvyk4. Sutikimo
forma pridedama prie Tvarkos Priedas Nr. 2, o Lygio, ekskursijos, varLybt4 vadovas pildo
pried4 Nr. 3. I5vykos atveju - Pried4 Nr 4.
6.4. ne veliau kaip likus 1 dienai iki I5vykos ispeja vaikus ir jq tevus (globejus,
rtipintojus) apie bltin4 ISvykai aprargq ir avalyng, atSvaitus, Sviesq atspindindias liemenes,
reikaling4 vaikams pasiimti.

III

SKYRIUS
VAIKV SAUGUMO UZTIKRINIMAS

7. I5vykose leidZiama dalyvauti:
7.1. ikimokyklinio amZiaus vaikams ne daugiau kaip 4 valandas trunkandiuose
turizmo renginiuose;

7.2. vienos dienos trukmes Zygiuose pesdiomis, i5vykose

ir

mokomosiose

ekskursijose nuo 6 metq;

7.3. jaunesni negu 7.1-7.2. punktuose nurodyti vaikai gali dalyvauti turizmo
renginiuose tik turedami tevq (globejq, rupintojq) raSltini sutikim4.
8. I5vykos vadovas uZtikrindamas vaikq saugum4:

supaZindina vaikus su saugaus eismo taisyklemis, aplinkosaugos,
prie5gaisrines saugos bei maudymosi reikalavimais. UZtikrina vaikq saug4 lSvykos metu.

8.1.

Moka suteikti pirmaje medicining pagalbq;
8.2. susidarius situacijai, gresiandiai vaikq saugai, pakeidia marSrut4, sustabdo arba
nutraukia I5vykos vykdym4;
8.3. uZtikrina, kad transporto priemoniq sustojimas ir vaikq iSlipimas ir ilipimas i
transporto priemong bfltq vykdomas tik patvirtintose transporto priemones sustojimo vietose.
I transporto priemong ilipama ir i5 jos i5lipama, tik jai visi5kai sustojus;
8.4. patikrina, ar vaikai ir keleiviai yra prisisegg saugos dirZus, transporto
priemonei judant, ispeja juos apie bltinybg prisisegti saugos dirZus ir draudZiavaikSdioti po
transporto priemong jos judejimo metu;
8.5. patikrina, kad vaikq bagaLas, kuprines ir kiti daiktai b[tq saugiai patalpinti
transporto priemonds specialiai bagaiui irengtuose skyriuose ir lentynose, kad transporto
priemones salone nebUtq jokiq kroviniq, a5triq ar sunkiq daiktq, kurie sukeltq pavojq
transporto priemones judejimo metu, staigiai stabdant ar eismo ivykio metu;
8.6. uZtikrinti, kad tamsiu paros metu ISvykos vadovas, vaikai ir lydintys vaikq
tevai turi buti su atSvaitais arba Svies4 atspindindiomis liemenemis.
9. Maudymasis I5vykq metu:

9.1. iSvykq metu draudiiama maudytis sporto tikslais. Maudytis galima tik
sveikatingumo, higienos tikslais;
9.2. planuojant ISvykas, maudymosi vieta parengta i5 anksto. Maudyis leidZiama
tik papl[dimiuose ir kitose nustatyta tvarka irengtose maudymosi vietose vadovaujantis
Lietuvos higienos norna HN 79:2010 ,,Vaikq poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai", patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m.
rugsejo
d. isakymu Nr. Y-765 Q.{auja redakcija nuo 2016-04-01) reikalavimais;
9.3. maudymosi plot4 privalo Zinoti visi besimaudantieji;
9.4. maudymosi tik I5vykos vadovui leidus ir jam stebint. Vienu metu gali maudytis
ne daugiau kaip 8 vaikai, kuriuos stebi i5vykos vadovas, lydintis asmenys ir vaikq tevai;
9.5. atsitikus bet kokiam nenumatytam atvejui ar nelaimingam atsitikimui, vaikq
negalima palikti vienq, be prieZifiros. Bltina nedelsiant kviesti greitqq medicining pagalb4 ir
jei reikia - policij4, jei imanoma, suteikti pirmeje pagalb4.
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Priedas
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20m.A

Rengejas,

jo pareigos:

Programos pavadinimas

:

Mar5rutas, renginio vieta:

Transporto priemone, jei
Trukme (i5vykimo

ji

bus naudojama:

- parvykimo

laikas):

Dalyviai: grupe, vaikq skaidius
Dalyviq vardai, pavardes nurodomi atskiru s4rasu (priedas Nr. 3).
Tikslai ir uZdaviniai:

Priemones, literatura

:

Siektini rezultatai:

Saugumo instruktaZo pravedimas:
(kas praves, kada pravesta)

I5vykos vadovas
(vardas, pavarde, para5as, mob. Tel. Nr., el. paSto adresas)

I5vykos vadovas
(vardas, pavarde, para5as, mob. Tel. Nr., el. paSto adresas)

Nr. I

Priedas Nr. 2

Vardas, pavarde
Telefonas, adresas

Alytaus lop5elio-darZelio,,Linelis"
direktoriui

SUTIKIMAS

20

m.

d.

Sutinku, kad mano sunus/dukra/globotinis (-e)
(vardas, pavarde)

d., kuris (-i)

gim.

yra

grupes

ugdytinis (-e) vyktq i

Esu informuotas (-a) apie Zygio (ekskursijos, varZybq) program4, marSrut4, laikq, trukmg,
dalyvavimo taisykles, man Zinomos rizikos Lygio (ekskursijos, varZybq) metu.
Mano s[nus/dukra/globotinis (-e) yra susipaZings (-usi) su saugaus eismo, aplinkosaugos,
prie5gaisrines saugos bei maudymosi reikalavimais, vykdys Zygio (ekskursijos, varZybq) vadovo
nurodymus, turi ir deves at5vait4, Svies4 atspindindi4 liemeng Zygio (ekskursijos, varZybq)
vadovo nurodymu.
Pasira5ydamas (-a) patvirtinu, kad:

l.

LeidZiu sunui/dukrai/globotiniui (-ei) dalyvauti i5vykoje

(ekskursijoje,

varZybose.

2.

Sutinku, kad s[nui/dukrai/globotiniui (-ei) esant b[tinybei bfitq suteikta pirmoji
pagalba.

3. Man

Zinoma vaiko grq:Zinimo
preliminarus gr4Zinimo laikas.

(Vardas, pavarde)

po i5vykos (ekskursijos, varZybq) vieta ir

(ParaSas)

Priedas Nr.
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Lv eto (EKSKURSTJos, vARZYBV)
DALYVTV SARASAS
(Zy gio (ekskursij os, varZybq pavadinimas)

20

m.

Vaiko vardas, pavardO

Grup6

Lydintys asmenys (vardas, pavard€)

Pareigos

Eit.
nr.
1

2.
J.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

Eil.
nr.
1

2.

J.
4.

Zy gio (ekskursij

o

s, varZybq) vadovas
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Priedas Nr. 4
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ISVYKOS

DALYVTV S.{RASAS
(iSvykos pavadinimas)

20
Eit.
nr.

m.

Vaiko vardas, pavardd

d.

Grup6

TOvq (glob6jq,

riipintojq)
sutikimas/paraSas
d6l i5wkos

I
2.
J.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

l1
12.
13.

t4.
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

Eit.
nr.
1

2.
a

J,
4.

ISvykos vadovas

Lydintys asmenys (vardas, pavard€)

Pareigos

